
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
 

Priveşte: stabilirea amplasamentului unui monument dedicat Centenarului Marii Uniri  

și acceptarea donației domnului Florea Gabriel 

 

 

Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință 

extraordinară, având în vedere: 

-  expunerea de motive nr. 25554/ 09.11.2018 a Primarului municipiului Alexandria; 

-  raportul nr. 25555/ 09.11.2018 al Arhitectului Șef; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

- solicitarea nr. 20558 / 25.09.2018 a domnului Florea Gabriel; 

- prevederile art. 984 și 985 din Legea 287 / 2009, republicată, privind Codul Civil; 

- prevederile art. 36, alin. (1), și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a 

Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1), (3), (6), și ale  art. 115, alin.(1), lit. „b” din Legea 

nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1. Se acceptă oferta de donație făcută de domnul Florea Gabriel, cu domiciliul în 

mun. Alexandria, str. Nicolae Bălcescu nr. 53, a unui monument dedicat Centenarului Marii 

Uniri, conform anexei nr. 1. 



 Art. 2. Se aprobă amplasarea monumentului pe str. Ion Creangă, nr. cad. 25726, nr. C.F. 

25726, conform anexei nr. 2. 

 Art. 3. Se aprobă inventarierea în domeniul privat al municipiului a bunului mobil. 

 Art. 4. (1) Se împuternicește domnul viceprimar Augustin Ioan pentru semnarea în 

forma autentică a actului de donație. 

 (2) Taxele pentru perfectarea contractului de donație vor fi suportate de către donator. 

 (3) La încheierea contractului de donație donatorul va indica și valoarea bunului care 

formează obiectul acestuia. 

 Art. 5. Prin grija Secretarului municipiului Alexandriase va transmite prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului 

Alexandria, Arhitectului Șef, Direcției Patrimoniu și domnului Florea Gabriel pentru cunoaștere 

și punere în aplicare. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ  

CONSILIER,                                                                                    SECRETAR, 

 MARIAN DRAGOȘ PETCU                                                           Jr.  IULIAN PURCARU                             
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